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Q&A Extra financiering 

Bij de Netspar call voor themaprojecten 2020 is voor onderzoekers de nieuwe mogelijkheid 

geïntroduceerd om in aanmerking te komen voor financiering van het project door Instituut Gak. Ook 
voor de call van 2021 geldt deze mogelijkheid. 

Bij selectie en toekenning wordt het een Gak-project. De onderzoeker maakt met Instituut Gak 

afspraken over de commitments, planning, financiering en verantwoording. De monitoring ligt geheel 

bij Instituut Gak. Onderzoekresultaten worden ook gedeeld met Netspar (o.a. publicaties op de 

Netspar-site).  

Essentieel is concreet te maken wat toekenning van projectfinanciering door Instituut Gak inhoudt om 

onderzoekers te kunnen informeren. Daartoe is in afstemming met de Partner Research Council en 

met Instituut Gak een Q&A opgesteld. 

Vragen m.b.t. de extra financieringsmogelijkheid via Instituut Gak kunnen worden gesteld aan Silvie 

van Halder (research@netspar.nl), die de Netspar-thema call 2021 begeleidt. 

1. Q&A

1. Wat moet een onderzoeker doen om in aanmerking te komen voor een project van

Instituut Gak?

De onderzoeker dient een onderzoeksvoorstel in bij Netspar volgens de

Netsparrichtlijnen. Daarnaast geeft hij/zij toestemming om het voorstel ook in te dienen

bij Instituut Gak (zie aanvraagformulier). Instituut Gak kan selecteren uit alle voorstellen

waarbij de onderzoeker akkoord is gegaan om in aanmerking te komen voor Gak-

financiering.

2. Moet een onderzoeksvoorstel aan speciale eisen/criteria voldoen om in

aanmerking te komen voor selectie door Instituut Gak? Een onderzoeksvoorstel

moet in eerste instantie passen binnen de Netspar onderzoek agenda (Netspar Next).

Voor toekenning door Instituut Gak moet het onderzoek bovendien een bijdrage leveren

aan de kwaliteit van de sociale zekerheid en arbeidsmarkt in Nederland (zie ook vraag

10). Mocht een onderzoeksvoorstel worden geselecteerd door Instituut Gak, dan gelden

de financierings- en verantwoordingsvoorwaarden van Instituut Gak (zie vraag 17).

3. Hoeveel projecten denkt Instituut Gak over te nemen?

De inschatting is dat het maximaal om 1 à 2 projecten per jaar zal kunnen gaan. Van

belang is ook dat de Netspar partners voldoende keuzemogelijkheid bij de prioritering

van Thema-projecten kan worden geboden.

4. Is Instituut Gak betrokken in de totstandkoming van onderzoeksvoorstellen?

Instituut Gak wil geen rol in het voortraject van de totstandkoming van projectvoorstellen

hebben. Het indienen van projectvoorstellen gaat via het reguliere Netspar-proces.
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5. Wat betekent deze uitbreiding van mogelijkheden voor de onderzoekers?

De slagingskans neemt toe, omdat er mogelijk extra middelen beschikbaar komen. Een 

aanvrager geeft vooraf wel/niet akkoord om voor eventuele financiering vanuit Instituut Gak in 

aanmerking te willen komen en gegevens over de aanvraag en score bij de Netspar 

Scientific Council te willen delen. Een aanvrager maakt, op basis van het projectvoorstel, zelf 

afspraken met Instituut Gak over de output en monitoring van het project. De monitoring 

verloopt volgens de werkwijze van Instituut Gak.

6. Kan Instituut Gak een project toekennen dat bij de Netspar Scientific Council lager 

scoort dan 3,5?

Instituut Gak heeft aangegeven dat dat niet voor de hand ligt. Tegelijk maakt Instituut Gak 

een eigen afweging van de wetenschappelijke kwaliteit. Voor hen is relevant te weten waarop 

een voorstel door de Netspar Scientific Council is afgewezen. Die informatie wordt met hen 

gedeeld. Een aanvrager die in aanmerking wil komen voor financiering vanuit Instituut Gak 

geeft daar toestemming voor bij deelname aan de call.

7. Wat gebeurt er als een onderzoeker of de Netspar-directie (na het advies van de PRC) 

geen toestemming geeft aan Instituut Gak om een projectvoorstel over te nemen?

In dat geval blijft het projectvoorstel in de Netspar procedure.

8. Kan op voorhand aan Instituut Gak worden aangegeven dat de Netspar-directie een 

projectvoorstel per se in de eigen procedure wil houden, bijvoorbeeld vanwege het 

directe belang ervan voor realisatie van de Netspar onderzoekagenda (Netspar Next)?

Die mogelijkheid is er. De PRC en Netspar-directie hebben echter besloten voor de 

themaronde 2021 geen voorbehoud te maken.

9. Wat zijn de beoordelingscriteria van Instituut Gak?

Instituut Gak hanteert een beoordelingsformulier met daarin de volgende onderdelen: inhoud 

(probleemanalyse, kennis- en vraagstelling, materiaal en methode) en opbrengst (output, 

outcome, meerwaarde) en organisatie (onderzoeksteam, projectplanning, prijs-

kwaliteitverhouding).

10. Hoe ziet de onderzoekagenda van Instituut Gak eruit, wat zijn belangrijke thema’s?

Instituut Gak wil met de projecten die zij steunt een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de 

sociale zekerheid en arbeidsmarkt in Nederland. Instituut Gak heeft geen gespecificeerde 

onderzoekagenda. Op de website van Instituut Gak staan lopende en afgesloten 

onderzoeken. Aan de hand daarvan kan een onderzoeker bepalen of het eigen 

onderzoeksvoorstel in lijn ligt met de onderwerpen die voor Instituut Gak interessant kunnen 

zijn.
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11. Hoe ziet de beoordelingsprocedure en het proces van toekenning, inclusief

tijdpad, eruit?

Staan er voor Instituut Gak potentieel interessante voorstellen op de lijst, dan brengen

Bureau en Wetenschappelijke Raad van Instituut Gak advies uit aan het bestuur. De

termijnen zijn in deze procedure flexibel, in die zin dat aangesloten worden bij

gevraagde timing vanuit Netspar. Besluitvorming binnen Instituut Gak vindt plaats

voordat themaprojecten ter prioritering aan de Partner Research Council (eind

september) en daarna ter besluitvorming aan de Netspar-directie worden voorgelegd.

12. Wat gebeurt er als Instituut Gak een voorstel uitkiest, maar het onverhoopt toch

niet tot een toekenning komt?

Als dat gebeurt voordat de themaprojecten ter prioritering aan de Partner Research

Council worden voorgelegd dan dingt het voorstel nog mee naar toekenning door

Netspar.

13. Hoe is de Wetenschappelijke Raad samengesteld?

De samenstelling van de Wetenschappelijke Raad is te vinden op de website van

Instituut Gak.

14. Is het mogelijk om als aanvrager reactie te geven op het oordeel/advies van de

Wetenschappelijk Raad voordat een aanvraag naar het bestuur van Instituut Gak

wordt gestuurd?

Dat is bij Instituut Gak niet gebruikelijk.

15. Kunnen er, tijdens het proces van toekenning door Instituut Gak, wijzigingen

worden aangebracht (door aanvrager en/of Instituut Gak) in het definitieve

voorstel dat bij Netspar is ingediend (t.a.v. duur van project, commitments

betrokkenheid partners, hoogte grant)?

Uitgangspunt is het definitieve projectvoorstel dat een onderzoeker bij Netspar heeft

ingediend, inclusief de begroting. Het kan zijn dat er, in onderling overleg tussen

Instituut Gak en onderzoeker aanpassingen plaatsvinden. Voor Instituut Gak is in elk

geval van belang dat er publicaties in het Nederlands verschijnen; voor Netspar is dat

geen verplichting.

16. In het projectvoorstel heeft de onderzoeker aangegeven welke Netspar partners en

andere partijen een rol in het onderzoek hebben. Hoe wordt de betrokkenheid van

de Netspar-partners en eventuele andere partijen geborgd bij een themaproject

dat door Instituut Gak wordt gefinancierd?

Ook voor Instituut Gak is begeleiding van onderzoek vanuit de praktijk relevant. Het is

primair aan de onderzoeker om aan te geven hoe dat wordt vormgegeven. Instituut Gak

werkt normaliter met een begeleidingscommissie. Het staat onderzoeker vrij ook gebruik

te blijven maken van de Netspar infrastructuur voor valorisatie en kennisdeling (website,

werkgroepdagen, Industry papers via Editorial Board).
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17. In het projectvoorstel geeft de onderzoeker aan welke sectorrelevante output (o.a.

in de vorm van events en industry papers) er wordt geboden. Welke voor de sector

relevante output levert een Gak project op?

Uitgangspunt is dat de sectorrelevante output overeenkomt met wat er in het ingediende

projectvoorstel is opgenomen. Van belang is dat bij publicaties wordt aangegeven dat

het onderzoek is gefinancierd door Instituut Gak. De sectorrelevante input wordt

gedeeld via de Gak website en kan ook gedeeld worden via de Netspar website en op

werkgroepdagen.

18. Welke aanvullende informatie moet een aanvrager aanleveren en zijn er

additionele financieringsvoorwaarden (accountantsverklaring, tijd schrijven,

matching)?

Instituut Gak hanteert eigen subsidie- en verantwoordingsvoorwaarden [LINK].  Na

toekenning door Instituut Gak vindt ook de monitoring en verantwoording van het project

geheel plaats vanuit Instituut Gak.

19. Hoe dient te worden gerapporteerd over de inhoudelijke projectvoortgang? Hoe

ziet de verantwoordingscyclus eruit?

Er dient 1 x per jaar een verantwoording en werkplan ingediend te worden. Op basis

daarvan wordt een subsidietranche ter beschikking gesteld. Ook vindt 1x per jaar een

werkbezoek door het bureau van Instituut Gak plaats.

Tilburg, 20 februari 2020; update  januari 2021 


